
 

 
 
 
 
 



 

วนัที� รายการ อาหาร โรงแรม 

B L D 

1  กรุงเทพฯ–มอสโก (SU6276 : 21.50 น.-
04.05 น.)  

- - - 
 

2   มอสโก-มรูม์นัสก ์(SU1320 : 09.35 น.-12.05 
น.) 
มรูม์นัสก ์– เรือทาํลายนํ�าแข็งพลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน 
– อนุสรณส์ถานอลัโยชา  
- ล่าแสงเหนือ  

-   Azimut Hotel(4*) 

3 มรูม์นัสก ์- ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี�  - นั�งรถเทียมสุนัขฮสั
กี� ลากเลื�อน - หมู่บา้นซามิ - ฟารม์กวางเรนเดียร ์- 
นั�งรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลื�อน   
- ล่าแสงเหนือ      

   Azimut Hotel(4*) 

4  ขบัรถ SNOW MOBILE  - Shopping    Ecohome (4*) 

5  มรูม์นัสก ์-เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (SU6344 
:11.30 น.–13.20 น. ) 
พระราชวงัฤดูรอ้น Petegof  

   Azimut 

6 - พระราชวงัแคทเธอรีน-พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ทาจ-โบสถ์
แหง่หยดเลือด-MOSCOW By Train 

   Train* 

7 มอสโก  ทวัรเ์มือง – Arbat Market- เซ็นต ์เดอ ซาร์
เวีย –Gorgy Park- Sparrow Hills -Izmylovo market 
 

   Delta (4*) 

8 มอสโก - สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโก - พระราชวงัเค
รมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี�  จตุัรสัแดง - วิหารเซนต์
บาซิล - สุสานเลนิน  
 

   Novotel(4*) 

9 

 

 มอสโก - อิสระชอ้ปปิ� งหา้งกุม-กรุงเทพฯ    - -  

10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ     



 

โปรแกรมการเดินทาง 
วนัที� � กรุงเทพฯ–มอสโก (SU���� : ��.�� น.-��.�� น.) 

��.�� น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ 
��.�� น. ออกเดินทางไปยงักรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย ดว้ยเที�ยวบินที� SU6276 
วนัที� �  มอสโก-มูรม์นัสก-์พิพิธภณฑเ์รอืทาํลายนํ�าแข็งนิวเคลียร ์ 

04.05 เดินทางถึงสนามบินมอสโควโ์ดยสวสัดิภาพ 
��.�� ออกเดินทางจากมอสโคว ์เพื�อเดินทางสู่เมอรม์งัส ์โดยสายการบินภายในประเทศ เที�ยวบิน SU1320 : 
��.�� น.-��.�� น. เดินทางถึง เมืองเมอรม์งัส ์จากนั�นใหท่้านรบัสมัภาระ 
เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือทาํลายนํ�าแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers)               ซึ�งเป็นเรือ
ทาํลายนํ�าแข็งพลงันิวเคลียรรุ่์นแรก เปิดตวัเมื�อปี ค.ศ. ���� และไดป้ลดประจาํการแลว้ ในอดีตเรือลาํนี� ใชต้ดั
นํ�าแข็งเพื�อเปิดทางนํ�าแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ ปัจจุบนัไดถู้กปลดระวางเป็นพิพิธภณัฑแ์ทน 
เขา้ชม โบสถนิ์โคลสั (St. Nicholas Cathedral) โบสถอ์อโธดอกซแ์หง่นี� สรา้งขึ� นเมื�อปี ����-���� ชว่ง
ปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต ์ประชาชนต่างเรียกรอ้งใหมี้ศนูยร์วมจิตใจ โบสถนี์� จึงสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลบัแฝงดว้ยศรทัธาจากประชาชน 
คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
 
 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ 
(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ     
ที�จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที�ทอ้งฟ้า
โปร่ง ในชว่งหนา้หนาวเท่านั�น ซึ�ง แสงออโร
ร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสี
เขียวที�พาดผ่านทอ้งฟ้ายามคํ �าคืน 
(ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติไม่สามารถกาํหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไม่ขึ�นอยูก่บั
สภาพอากาศเอื�ออาํนวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลานั�น)  
 
ที�พกั นําท่านสู่ที�พกั AZIMUT Hotel ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า , เมอรม์งัส ์



 

 
วนัที� �  มูรม์นัสก ์- ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี�  - นั �งรถเทียมสุนขัฮสักี� ลากเลื�อน - หมู่บา้นซามิ - ฟารม์กวาง

เรนเดียร ์- นั �งรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลื�อน  - ล่าแสงเหนือ      

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ (Lovozero) 
ตั�งอยูท่างตอนใตข้องเมอรม์งัส ์  เขา้ชม 
หมู่บา้นซามิ (Sami Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ 
ของขาวชนเผ่าซามิ พาชมอาคารต่าง ๆ ภายใน
หมู่บา้น ทั�งที�เป็นที�อยูอ่าศยั และอาคาร
กระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมีที�นั�งลอ้มรอบ  
ใหช้าวบา้นไดม้า สาธิต เล่าเรื�องราววฒันธรรม 
ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บา้นนี�  
   
  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นซามิ 
เขา้ชม ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี�  (HUSKY FARM) ชมความน่ารกัของสุนัขพนัธุที์�ฉลาดเฉลียว และแข็งแรงมาก 
อาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซึ�งชาวแลปป์ เลี� ยงสุนัขพนัธุนี์� เพื�อใชใ้นการลากเลื�อนบนนํ�าแข็งหรือหิมะ สมัผสั
ประสบการณนั์�งรถเทียมสุนัขฮสักี� ลากเลื�อน 
(Husky Sledding) โดยที�ฟารม์นี� จะบริการตอ้นรบั
ท่านดว้ยชารอ้น ขนมพื� นเมือง กบับรรยากาศ
ตอ้นรบัที�แสนจะอบอุ่น อีกดว้ย หลงัจากนั�นนําพา
ท่านเล่นกิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ 
สุนัขลากเลื�อน ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณนั์�งรถ
เทียมสุนัขฮสักี� ลากเลื�อนสุดแสนพิเศษ (รถเทียม
สุนัขฮสักี� ลากเลื�อน ขึ� นอยูก่บัสภาพอากาศและ
ความหนาของหิมะ ที�ไม่สามารถเล่นได)้ 
คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
ที�พกั AZIMUT Hotel ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า , เมอรม์งัส ์ 



 

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) โดยจะนั�ง Snow mobile 
เขา้ไปยงัสกีรีสอรท์ ผ่านแนวป่าเขตขั�วโลกเหนือ(Thundra Forest) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม. โดย Snow 
mobile จากนั�นจะนั�งรอแสงเหนือในบริเวณสกีรีสอรท์ จนถึงเวลาประมาณเที�ยงคืน จึงเดินทางกลบั โดย Snow 
mobile (ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติไม่สามารถกาํหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสง
เหนือจึงไม่สามารถยนืยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไม่ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศเอื�ออาํนวยและความปลอดโปรง่ของ
ทอ้งฟ้าในเวลานั�น)  
ที�พกั นําท่านสู่ที�พกั AZIMUT Hotel ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า , เมอรม์งัส ์
 
วนัที� 4 ขบัรถ SNOW MOBILE  - Shopping 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางจากโรงแรม และเดินทางไปยงั Snow Safari เพื�อเล่น Snow Mobile 

โดยมีเจา้หนา้ที�สอนทกัษะในการขบัขี�โดยใชเ้วลาทั�งสิ� น ประมาณ � ชม. 
รบัประทานอาหารกลางวนั  
อิสระชอ้ปปิ� ง ในตวัเมือง มรูมนัสก์ สินคา้เสื� อผา้กนัหนาว โลชั �น แบรนดท์อ้งถิ�น ชอํคโกแลต  
รบัประทานอาหารเยน็ 
นําท่านเขา้ที�พกัและล่าแสงเหนือบริเวณที�พกั  
ที�พกั Ecohome **** มีบรกิาร สปาแบบรสัเซีย หากท่านตอ้งการใชบ้รกิารสปา มีค่าใชจ้า่ยเพิ� มเติม และตอ้ง
แจง้เวลาในการเขา้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย � ชม. ***  
 
วนัที� 5 มูรม์นัสก ์-เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (SU���� :��.�� น.–13.20 น. )  
หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางไปยงัสนามบินมรูมนัสก์ เพื�อเดินทางไปยงัเมืองเซ็นปีเตอรเ์ปิรก์ ดว้ย
เที�ยวบินที  SU6344 11.�� น.–13.20 น. 



 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั 
จากนั�นนําท่านสูพ่ระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) 

ไดส้มญานามวา่ เป็น "วงัแวรซ์ายแหง่รสัเซีย" ที�ตั�งอยูใ่นเมือง St.Petersburg สรา้งขึ� นในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์
มหาราช  เป็นพระราชวงัหรูหรางดงามเป็นอยา่งมาก โดดเด่นอยูที่�สวนนํ�าพุ ที�ออกแบบไดง้ดงามอยา่งน่า
อศัจรรย ์หากมองออกไปจากตวัพระราชวงั ผ่านนํ�าพุจะมองเห็นทะเลบอลติก (Baltic sea) และยงัมี
ประติมากรรมที�ความงดงามวิจิตรตระการตา ภายในหอ้งต่างๆ ของพระราชวงัที�ประดบัดว้ยทองคาํสวยงาม
อร่ามเรือง พรอ้มภาพวาดที�สวยงามเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได ้
 
วนัที� � - พระราชวงัแคทเธอรีน-พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์ทาจ-โบสถแ์ห่งหยดเลือด-MOSCOW By Train 

 
หลงัรบัประทานอาหารเชา้ นําคณะเดินทางสู่ "เมืองพุชคิน" (Pushkin) อีกหนึ�งเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง ซึ�ง
ตั�งอยูใ่นเขตนครสหพนัธเ์ซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) โดยตวัเมืองนั�นตั�งหา่งจากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 
ไปทางทิศใต ้ประมาณ �� กิโลเมตร (�� ไมล)์ ไดร้บัการก่อตั�งขึ� นในปี ���� 
 
 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน ซึ�งเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นที�สวยงามแหง่หนึ�งในรสัเซีย         มี
หอ้งต่างๆ ใหเ้ขา้ชมมากมาย แต่ละหอ้งนั�นจะมีการประดบัตกแต่งอยา่งสวยงามในศิลปะที�แตกต่างกนัออกไป 
รบัประทานอาหารกลางวนั 
เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ & พระราชวงัฤดูหนาว (The Hermitage Art Museum & Winter Palace) เป็น
พิพิธภณัฑศิ์ลปะ วฒันธรรมที�สาํคญั ที�มีขนาดใหญ่และเก่าแก่  สรา้งขึ� นในปี ค.ศ. ���� ออกแบบโดย Carlo 
Rossi มีขนาดใหญ่โตมาก เพื�อแสดงถึงอาํนาจและความรุ่งโรจน์ของซารแ์หง่จกัรวรรดิรสัเซีย ซึ�งแต่เดิม พระ



 

ราชินีแคทเธอรีนไดเ้ก็บรวบรวมภาพเขียนชื�อดงัไวม้ากมายจากทั �วทุกมุมโลก จนตอ้งสรา้งหอ้งสาํหรบัเก็บภาพ
และสมบติัลํ�าค่าขึ� นมา ต่อมาไดมี้การจดัหมวดหมู่ของสะสมทั�งหมด และเปิดใหบุ้คคลทั �วไปเขา้ชมได ้ 
นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลือด 

สรา้งขึ� นบนบริเวณที�พระเจา้อเล็กซานเดอรที์� 
�        ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อ
เล็กซานเดอรที์� � ทรงสรา้งโบสถขึ์� นเพื�อเป็น
อนุสรณ ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมี
ลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลที�               
กรุงมอสโคว ์ จากนั�นนําท่านถ่ายรูป
ดา้นหนา้           มหาวิหารเซนตไ์อแซค ได้
ชื�อวา่เป็นมหาวิหารที�สวยงามที�สุด ตน้แบบ
ของที�ทาํการรฐับาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นที� � รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์
ที�กรุงโรม และมหาวิหารเซนตป์อล 
22.45 จากนั�นออกเดินทางโดยรถไฟ ตูน้อน SPB-MOW 2 ND CLASS 4 PAX PER 1 COMPARTMENT (หาก
ตอ้งการนอน First class หอ้งละ � ท่าน ตอ้ง สามารถ upgrade ไดท้่านละ �,��� บาท หากตอ้งการนอน
ท่านเดยีว ท่านละ ���� บาท/หอ้ง)  
 
วนัที� � มอสโก  ทวัรเ์มือง - มหาวิหารเซ็นต ์เดอ ซารเ์วีย – Sparrow Hills จุดชมวิวของเมือง – Arbat 

Street-Izmailevo market 

06.45 เดินทางถึงสถานีรถไฟมอสโคว ์ 
รบัประทานอาหารเชา้บน จากนั�น เดินทางไปยงั 
มหาวิหารเซ็นต ์เดอ ซารเ์วีย  สรา้งใหม่ ปี 

2000 นี�เอง แทนของเก่าที�ถูกทาํลายไป ของใหม่
ที�สรา้งขึ� นมาเหมือนเดิมแป๊ะ ปัจจุบนัเป็นมหา
วิหารที�สาํคญัของประเทศทีเดียว ใชป้ระกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ดา้นในไม่ใหถ่้ายรูป เดินชม
เสพดว้ยเรติน่าอยา่งเดียว ดา้นหนา้มีสะพานทอด
ยาว เชื�อมไปอีกฝั�ง เป็นจุดชมวิวแม่นํ�ามอสโคที�
สวยงาม มองเห็นพระราชวงัเครมลิน 



 

จากนั�นไปยงัถนน Arbat Street ถนนอารบตั  

ถนนคนเดินที�เป็นยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ ของที�ระลึก รา้นนั�งเล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์
บคั รา้นนม ฯลฯ ทั�งยงัมีศิลปินมานั�งวาดรูปเหมือนรูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 
รบัประทานอาหารกลางวนั 

จากนั�นเดินทางไปยงั Sparrow Hills  

แวะถ่ายรูปที�ชุดชมวิว บริเวณที�มองเห็นทศันียภาพของนครมอสโกที�อยู่เบื� องล่างไดโ้ดยทั�งหมด ปัจจุบันพื� นที�
ดังกล่าวเป็นที�ตั�งของมหาวิทยาลัยมอสโก และเป็นจุดชมวิวที�สวยที�สุดในมอสโก ที�คู่รักนิยมมาถ่ายภาพ
แต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที�นักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโกจุดเดียวกบัที�เล
นินเคยชม 
 
ออกเดินทางไปยงั ตลาดอิสไมลอฟ หรอื IZMAILOVSKY MARKET  

เป็นตลาดที� น่าเดิน เวลาไปเมืองไหน แล้วมีโอกาสได้ไป
เดินตลาดของเมืองนั�นๆ ก็จะทําใหเ้ราไดส้ัมผัสวิถีชีวิตของคน
เมืองนั�นไดเ้ป็นอย่างดี ตลาดกลางแจง้ ดูโปร่งโล่งเดินสบาย 
เป็นตลาดที�สาํหรบันักท่องเที�ยวทั�งต่างชาติและคนรสัเซียเองก็
มาเดินหาซื� อของที�นี�ดว้ยเช่นกัน มีของหลากหลายใหเ้ลือกซื� อ
เลือกชม เหมาะสําหรับเดินหาซื� อของฝากกลับเมืองไทยเป็น
อยา่งยิ�ง 

 

 

นําท่านเขา้ที�พกั Delta Hotel 
 
วนัที� � มอสโก - สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโก - พระราชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี�  

จตัรุสัแดง - วิหารเซนตบ์าซิล - สุสานเลนิน  

 
นําท่านสู่ จตัุรสัแดง คาํว่าสีแดงในความหมายรสัเซีย คือ สิ�งสวยงาม จตุัรสัแดงนี� เป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของ

เหตุการณส์าํคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง 
จตุัรสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่นวนัปีใหม่ วนัชาติ วนั
แรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั�งที� 2 



 

  
นําท่านถ่ายภาพกบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสม ั ยพระเจา้อีวานที� 
4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพื�อ
เป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็น
หอ้งสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที� 15 ในบริเวณนั�นยงัมี หอ

นาฬิกาซาวิเออร ์ตั�งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉก ที�ทาํมาจากทบัทิมหนัก 20 ตนัซึ�งพรรค 
คอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิ� กเบนที�ลอนดอน รวมถึง  

 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นเขา้ชม พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรร์ี�แชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY 

CHAMBER)   ที�อยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี� เป็นสถานที�เก็บสมบัติล้�าค่ากว่า �,��� ชิ� น            

เชน่ ศาสตราวุธต่างๆ เครื�องป้องกนัตวั หมวก เสื� อเกราะที�ใชร้บในสมรภูมิ เครื�อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื�อง
ทรงของกษัตริยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซึ�งหาดูไดย้ากยิ�ง 
 
 
 
 
 
 

 

นําท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึ� นใน

ปี ค.ศ.���� โดยมกุฎราชกุมาร                      แหง่นคร
เคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั �งใหส้รา้งเพื�อใชป้้องกนั
ศตัรูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาที�เป็นเหมือน
หวัใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื�อของชาวรสัเซียเครมลิ
นคือที�สถิตยข์องพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวงัเครมลินเป็น
พิพิธภณัฑ ์และที�ตั�งสถานที�สาํคญัหลายแห่ง เช่น สภาคอง



 

เกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและสิ�งก่อสรา้งอื�นๆ อีก 
 

สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโก  

นําท่านสมัผัสชชีวิตชาวมอสโกในการนั�งรถไฟใตดิ้น ซึ�งไดร้บัการยก
ย่องจากทั �วโลกว่าเป็นสถานี  รถไฟใตดิ้นที�สวยที�สุดในโลก ซึ�งในแต่
ละสถานีจะมีการตกแต่งที�  แตกต่างกนั ในปัจจุบนัรถไฟใตดิ้นที�กรุง
มอสโกมี ถึง 11 สาย 156 สถานี ด้วยความยาวทั� งหมด 26 
กิโลเมตร  
 

อาหารคํ �า ที� Hard rock Café 
นําท่านเขา้ที�พกั Novotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� �  มอสโก - อิสระชอ้ปปิ� งหา้งกุม-กรุงเทพฯ   

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ที�ไม่ตอ้งตื�นเชา้มากนัก check out 
��.�� นําท่านไปยงัหา้งกุม ซึ�งเป็นหา้งสรรพสินคา้ใกลจ้ตุรสัแดง หา้งสรรพสนิคา้กุม สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่
ของเมือง เป็นหา้งที�ใหญ่โตและสวยงาม จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เสื� อผา้ แบรนดเ์นม เครื�องสาํอาง นํ�า  หอม 
และสินคา้ที�ระลึก มีรา้นคา้กวา่ 200 รา้น 
 อิสระ อาหารเที�ยง เพื�อใหท่้านชอ้ปปิ� งไดเ้ต็มที� 
��.�� น ออกเดินทางไปยงัสนามบิน 
20.1� น. ออกเดินทางกลบัประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� SU272 
 
วนัที� �� กรุงเทพมหานคร 

10.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและดว้ยความประทบัใจ 
 
 
** รายการเขา้ชมสถานที�อาจสลบัปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม ** 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ เมื�อเดินทางตั�งแต ่�� ท่านขึ� นไป 

วนัเดินทาง �� ท่าน พกัเดี�ยว เพิ�ม ท่านละ 

8-16 กุมภาพนัธ ์���� ��,��� บาท �,���บาท 

�-�� มีนาคม ���� ��,��� บาท �,���บาท 

10 – 18 มีนาคม ���3 ��,��� บาท �,���บาท 

ราคาไม่รวมตั �วเครื�องบิน  ��,��� บาท �,���บาท 

  
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตั �วเครื�องบิน ไป-กลบั ชั�นประหยดั และค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที� ตามที�ระบุในรายการหรือ
เทียบเท่า 

 ค่าตั �วเครื�องบินภายในประเทศ 

 ค่ารถไฟตูน้อน ชั�นสอง พกัหอ้งละ � ท่าน หากตอ้งการ upgrade First Class หอ้งละ � ท่าน เพิ�มท่าน
ละ �,��� บาท 

 ค่าที�พกั ดงัที�ระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

 ค่าอาหาร ดงัที�ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชม ดงัที�ระบุในรายการ 

 นํ�าดื�มบริการตลอดการเดินทาง  

 หวัหนา้ทวัรไ์ทยดูแลตลอดการเดินทาง/ ไกดท์อ้งถิ�นดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางตามเงื�อนไขกรมธรรม ์การประกนัการเดินทางหมู่คณะ 

 กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื�อง� ใบ นํ�าหนักไม่เกิน �� กิโลกรมั  และกระเป๋าถือขึ� นเครื�อง � ใบ � กิโลกรมั 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทวัร ์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร ์ ค่าโทรศพัท ์
ฯลฯ 

 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนดและสายการบินเรียกเก็บค่าใชจ้า่ย 

 ค่าธรรมเนียมทาํหนังสือเดินทาง  

 ค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย และค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 



 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พกั (ทางบริษัทฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเนื�องจากป้องกนัการสญูหาย
จากมิจฉาชีพที�แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที�พกั และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรบัทุก
ท่าน) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ (ลกูคา้ 1 ท่าน ชาํระ �0 USD/ทรปิ) 

เงื�อนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนังสือ
เดินทาง 
2. ชาํระยอดทั�งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

อตัราค่าเดินทางและตั �วโดยสารนี� เป็นอตัราราคาพิเศษ บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งออกตั �วโดยสาร ตาม
เงื�อนไขและกาํหนดของสายการบิน ดงันั�น จะไม่สามารถขอรีฟันดห์รือคืนเงินไดทุ้กกรณี    
หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินมดัจาํบางส่วน หรือทั�งหมด 
โดยพิจารณาตามค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจริง 
หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที�ผูเ้ดินไม่ถึง �� ท่าน และทางบริษัทยนิดีคืน
เงิน ทั�งนี� โดยหกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการ  รายการท่องเที�ยวบางสถานที� เมื�อเกิดเหตุ
จาํเป็นสุดวิสยั และไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร ์เช่น ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษัทจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื�อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 
�.ในกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั �วเครื�องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ�ง
อยา่งใด กรุณาแจง้และสอบถามมายงับริษัทฯ ทั�งนี�   ควรจะใหบ้ริษัทฯ ยืนยนัสถานะการเดินทาง ก่อนที�ท่าน
จะสาํรองยานพาหนะ 
 


